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Streszczenie
Każda dyscyplina sportu jeździeckiego jest ogromnym obciążeniem dla organizmu konia.
Wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje spowodowane są takimi czynnikami jak : niewłaściwe
użytkowanie, niedostosowany proces treningowy, autourazy i inne. W rehabilitacji tych urazów
wykorzystuje się wiele nowoczesnych metod i urządzeń do których m.in. należą: baseny dla
koni, solaria,

SPA, bieżnie wodne. Istnieją na świecie profesjonalnie wyposażone ośrodki

rehabilitacji, które oferują korzystanie z tego typu urządzeń a także stwarzają odpowiednie
warunki umożliwiające powrót do pełnej sprawności koni sportowych.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, konie, SPA, hydroterapia, terapia elektromagnetyczna, masaż
koni, ośrodek rehabilitacji dla koni

Summary
Each equestrian discipline exerts extreme strain on the organisms of horses. Major and
minor injuries are caused by various factors including incorrect exploitation, inadequate training
procedures and self-inflicted injuries. Rehabilitation of horses with such injuries is performed
with many state-of-the-art methods and equipment such as horse pools, solaria, SPA, water
treadmills etc. Numerous professional horse rehabilitation centers worldwide are equipped with
a variety of such devices which are used on a commercial basis and also provide appropriate
environment for full recuperation of sports horses.
Key words: rehabilitation, horses, SPA, hydrotherapy, electromagnetic therapy, equissage, equine
rehabilitation centre
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Wstęp
Każdy właściciel lub hodowca koni, trener, zawodnik pracując ze swoimi zwierzętami
dąży do tego, aby warunki, w jakich pracuje były idealne. W sporcie, kiedy organizm narażony
jest często na ekstremalny wysiłek, dbamy o to, aby zwierzęta miały jak najlepsze warunki do
pracy. Oczywiście nie należy zapominać behawiorze, swobodzie zachowań, jakie w dużej mierze
koniom się odbiera. Na wybór miejsca treningu konia wpływa bardzo wiele czynników.
Podobnie z trenerem. Błędy popełnione w treningu bądź wynikające z pracy w nieodpowiednim
ośrodku są przyczyną bardzo wielu rozmaitych kontuzji, urazów, bardziej bądź mniej
wpływających na dalsze losy konia. W trosce o szybki powrót do zdrowia poddajemy go wielu
zabiegom, po których wymagana jest często długa i skomplikowana rehabilitacja. Ale jakże
szybciej, łatwiej i o ile lepsze efekty daje korzystanie z basenu dla koni czy SPA? Czy nie
zdrowie konia właśnie, jest dla nas najważniejsze?
Do podjęcia tego tematu skłonił mnie fakt, iż Polska obecnie jest krajem o małych
możliwościach rehabilitacji koni sportowych. Nie ma w kraju ani jednego profesjonalnie
wyposażonego ośrodka, który skupiłby się wyłącznie na rehabilitacji i podstawowym leczeniu
tych zwierząt. W krajach lepiej rozwiniętych korzystanie z urządzeń do rehabilitacji koni jest
bardzo ważnym elementem zarówno ich leczenia, jak i treningu oraz relaksu. Praca jest także
szkicem projektu ośrodka, który w przyszłości chciałabym stworzyć. Polska jest krajem, w
którym wiele chorych koni trafia na rzeź ze względów zdrowotnych. Nie dotyczy to wyłącznie
koni zimnokrwistych. Wciąż koń jest traktowany przedmiotowo. Wynika to zarówno z
warunków finansowych jak i mentalności ludzi. W ten właśnie sposób, kończą swój żywot
schorowane konie sportowe, rekreacyjne. Taki ośrodek rehabilitacji daje więc możliwość
poprawy dobrostanu, pozwala zapewnić zwierzętom godziwe warunki. Daje możliwość
rehabilitacji, pomaga utrzymać zwierzęta w dobrej kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej.
W swojej pracy chciałabym przybliżyć mechanikę działania oraz zalety większości urządzeń
stosowanych w Ośrodkach Rehabilitacji dla Koni. Przedstawię także, w przypadku których
schorzeń są one najbardziej pomocne. Postaram się opisać jak powinien wyglądać kompleksowy
ośrodek rehabilitacyjny tak, aby posiadał zarówno całe potrzebne wyposażenie, ale i umożliwiał
powrót sportowych koni do normalnego treningu. Praca może stanowić źródło informacji
podczas tworzenia takiego obiektu.
Przedstawię także opis budowy i stosowane urządzenia w części sportowej, która przeznaczona
jest do stopniowego treningu. Jest wiele urządzeń pomagających zawodnikom i koniom w
6

codziennej pracy. Niesłychanie ważne są podłoża (w krytej ujeżdżalni, na placach treningowych,
w boksach), co jest bardzo istotnym elementem w powrocie do treningu w przypadku koni
kontuzjowanych.
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1. Podstawowe schorzenia koni sportowych

Jest rzeczą wiadomą, że koniem sportowym może zostać tylko zdrowy koń. Kiedy już
jednak nim zostanie człowiek dokłada wszelkich starań aby służył jak najdłużej. Wynik
sportowy nie zależy wyłącznie od stopnia wyszkolenia zwierzęcia, ale także od jego sprawności
fizycznej. Wybierając konia do dużego wyczynu skupiamy się głównie na schorzeniach grzbietu
(kręgosłupa) i kończyn.
Każda dyscyplina sportu jeździeckiego jest ogromnym obciążeniem dla organizmu konia. Za
najmniej kontuzjogenną uważa się ujeżdżenie. Wszystkie pozostałe narażają konia na bardzo
wiele rozmaitych urazów.
Obecnie na arenie światowej możemy znaleźć konie bardzo wielu ras, zupełnie różniących się od
siebie. Przeważają jednak konie ras lekkich, bardziej zwinnych, dynamicznych, osiągających
większe prędkości (skoki) nad końmi masywnymi, ciężkimi. Koń sportowy oprócz wcześniej
wymienionych cech powinien cechować się także obszernym ruchem, impulsem oraz
równowagą [15].
Trening we wszystkich dyscyplinach prowadzi do maksymalnego wykorzystania siły pchającej
zadu, do przeniesienia ciężaru ku tyłowi, co wiąże się z bardzo dużym obciążeniem tylnych
kończyn.
Ponadto trening zbyt intensywny, lub niedostosowany do możliwości fizycznych konia może
doprowadzić do dalszych problemów w odcinku piersiowo lędźwiowym kręgosłupa, miednicy i
kolejnych urazów kończyn.
Kolejną przyczyną powstawania kontuzji jest trening na nieodpowiednim podłożu.
Podłoże zbyt miękkie prowadzi do szybszego zużycia i urazów tkanek miękkich (ścięgien,
mięśni, więzadeł) natomiast podłoże twarde predysponuje do uszkodzeń głównie kopyt, stawów,
zapaleń kości i innych.
Oczywiście przyczyn powstawania kontuzji jest więcej. Można do nich zaliczyć błędy
żywieniowe,

niewłaściwą pielęgnację czy nieodpowiednie utrzymanie (np. niebezpieczne

ogrodzenia wybiegów i pastwisk). Także usposobienie konia, może doprowadzić do powstania
wielu urazów (np. na padoku)
W zależności od częstotliwości występowania do najczęściej spotykanych problemów koni
(skokowych) zaliczamy według lek. Wet. Macieja Przewoźnego i lek. wet. Katarzyny Pacyńskiej
[15] cyt.:
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1. ,,bolesność dłoniowej części kopyta,
2. bolesność związana z dalszą częścią stawu skokowego,
3. osteoartritis stawu kopytowego,
4. zapalenie mięśnia międzykostnego,
5. bolesność w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz biodrowo krzyżowym kręgosłupa,
6. zapalenie kości i stawu lub uraz stawu pęcinowego,
7. problemy z kolanem,
8. osteoartritis lub uraz stawu koronowego,
9. zapalenie mięśni pośladkowych,
10. zapalenie ścięgna zginacza palców powierzchownego lub więzadła dodatkowego ścięgna
zginacza palców głębokiego.''
Ad. 1
Do bolesności zaliczamy między innymi:
−

Tkliwość kopyta w przedniej kończynie. Jest to jedna z najczęstszych źródeł kulawizny u
koni powiązana z dużymi obciążeniami kopyt w momencie lądowania po przeszkodzie.
Duży wpływ na pracę kopyta ma sposób i rodzaj przybitej podkowy. Dodatkowo często
dołącza się ból, związany z zapaleniem ścięgna, zginacza palców głębokiego oraz
zapaleniem dalszego więzadła trzeszczki kopytowej.

−

Podbicie. Wywołane pracą na zbyt twardym podłożu, nadmiernym uciskiem podkowy lub
nastąpieniem na twardy przedmiot.

−

Ropień. Bardzo częste schorzenie, powstające na skutek nieprawidłowo wbitego podkowiaka
lub wbicia ciała obcego w podeszwę kopyta.

−

Choroba trzeszczkowa. Możliwa do zatrzymania, nieuleczalna.

Pozostałe schorzenia – według lek. Wet. Macieja Przewoźnego i lek. wet. Katarzyny Pacyńskiej
[15]:
− Zapalenia błony maziowej torebki stawu kopytowego oraz wczesne zmiany degeneracyjne,
Spowodowane najczęściej pracą na nieodpowiednim podłożu oraz wadami budowy,
− Uszkodzenie więzadeł pobocznych stawu kopytowego,
− Zapalenie mięśnia międzykostnego,
− Bolesność pleców,
− Kissing spines – zbyt mało rozsunięte wyrostki kolczyste – u koni łęgowatych,
− Bolesność mięśni grzbietu,
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− Złamania okolicy kłębu,
− Bolesność stawu krzyżowo – biodrowego,
− Zapalenie błony maziowej torebki stawowej,
− Zapalenie trzeszczek pęcinowych,
− Bolesność stawu kolanowego.
Zarówno u koni skokowych jak i westernowych na urazy i kontuzje narażony jest staw stępu.
Najbardziej znanym schorzeniem jest choroba szpatowa, zwykle pojawiająca się u koni
starszych (powyżej 10 lat), polegająca na zaniku przestrzeni kostnej w stawie stępowośródstopnym. Według Shoemakera [9] na tę chorobę narażone są wszystkie konie intensywnie i
długo pracujące w galopie.

Fot. 1: Porównanie kości zdrowych z kośćmi zaatakowanymi przez szpat. [9]

W konkursach western występuje duża powtarzalność zwłaszcza sił ściskania i ruchów
obrotowych, które są przejmowane przez płaskie i krótkie kości stępu szeregu środkowego i
dolnego. W skokach narażone są przede wszystkim konie uczestniczące w konkursach, w
których do pokonywania są ciasne, trudne zakręty.
Omawiając schorzenia koni nie możemy ominąć wszelkiego rodzaju złamań kości. Nie
wszystkie kończą się jednak eutanazją konia. Rozwijająca się technika i sposoby leczenia
pozwalają na ratowanie coraz większej liczby kontuzjowanych koni.
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Złamania jednak, nawet po udanym leczeniu i często długiej i skomplikowanej rehabilitacji
ograniczają dość mocno dalsze użytkowanie koni. Tylko w przypadku niektórych złamań
(pęknięcia kości nie obejmujące stawu, niektóre złamania kości palca, złamania kości
rysikowych) koń ma możliwość powrotu do pełnego użytkowania.

Fot. 3: Złamanie kości pęcinowej.
W tym przypadku powrót do
zdrowia jest bardzo
prawdopodobny. Fot. E.
Kalinowska

Fot. 2: Wieloodłamowe złamanie
kości pęcinowej, wykluczające
konia z dalszego użytkowania
nawet po przebytym leczeniu. Fot.
E. Kalinowska
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Fot. 4: Złamanie kości
pęcinowej przedstawione
na zdjęciu 2, po
ześrubowaniu. Fot. E.
Kalinowska
Najczęściej konie do końca życia pozostają z pewnymi zaburzeniami motorycznymi, a gdy
złamanie obejmuje także powierzchnię stawową dochodzi do zesztywnienia stawu lub
ograniczenia jego ruchomości. W większości przypadku eliminuje to konie z jakiegokolwiek
użytkowania, także rekreacyjnego.
Powodzenie podczas operacji nie oznacza jednak powrotu do zdrowia w przypadku koni. Na
powikłania koń narażony jest zarówno przy wybudzaniu (siły mięśni, ścięgien mogą rozerwać
ześrubowaną kość) jak i podczas rekonwalescencji. Jednym z zagrożeń jest ochwat sąsiedniej
kończyny (koń odciąża chorą kończynę przeciążając tę zdrową) a także zaburzenia pracy jelit
(kolki w wyniku braku ruchu).
U konia sportowego bardzo ważny jest prawidłowy i równomierny rozwój muskulatury.
Zaznaczam tu przede wszystkim mięśnie kręgosłupa i szyi. Atutem u koni wyścigowych jest
pojawienie się 19 kręgu piersiowego wraz z dodatkową parą żeber i pomniejszenie ilości (z
sześciu na pięć) kręgów odcinka lędźwiowego. Taka budowa połączona z prawidłowym
umięśnieniem powoduje zwiększenie szybkości u koni.
Urazami grzbietu wpływającymi na gorsze wyniki sportowe będą wszelkiego rodzaju zapalenia
mięśni, bolesności, uszkodzenia mięśni, więzadeł, najczęściej spowodowane nieodpowiednim
dostosowaniem intensywności i rodzaju treningu.
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Przy niewłaściwej korekcji kopyt, intensywnej pracy na grząskim podłożu lub zbyt dużych
obciążeniach kończyn dochodzi do maksymalnego napięcia więzadeł i ścięgien. Napięcie to
powoduje wyginanie kości rysikowych. W owych wygięciach dochodzi do podrażnienia
okostnej, mikroskopijnych pęknięć a nawet złamań kości. Organizm próbuje naprawić
uszkodzoną tkankę przy pomocy przerostu okostnej, która jest mocniej zmineralizowana, przez
co szybko kostnieje, tworząc twardą narośl na kości. W ten sposób tworzą się popularnie
widziane nakostniaki. Ich rozwój w kierunku ścięgien zginaczy lub na granicy między kością
rysikową a śródręcza prowadzi do występowania kulawizn. Są one charakterystyczne dla koni w
młodym wieku – czyli między drugim a piątym rokiem życia.
Ad 10.
Urazy ścięgien możemy zaliczyć do problemów elementarnych.
Są to kolejne schorzenia powstałe w wyniku zbyt intensywnej pracy, dużych przeciążeń,
zmęczenia lub urazów mechanicznych a także niewłaściwego kucia.. Zazwyczaj jest to wynik
niedostosowanej pracy do możliwości i wytrenowania konia.. Zmęczone pracą mięśnie
przekładają pracę na ścięgna,

powodując tym samym nadmierne rozciąganie ich. W

konsekwencji powstają pęknięcia, uszkodzenia, stany zapalne. Mimo że do zerwania włókien
ścięgnowych może dojść dopiero po 8- 10 krotnym przekroczeniu obciążenia spoczynkowego
bardzo wiele koni cierpi na tego typu urazy.
Leczenie i rehabilitacja zerwanych ścięgien to bardzo długotrwały i skomplikowany proces.
Wymagane są kontrole USG, stosuje się okłady (w początkowej fazie chłodzące, potem
rozgrzewające) w celu przyspieszenia regeneracji tkanki. wstępne leczenie po którym
kontuzjowany koń może wrócić do bardzo lekkiej pracy to czas ok. 6 miesięcy. Średnio po roku
leczenia i dalszej rehabilitacji koń może wrócić do normalnego treningu. U koni sportowych
najbardziej narażone na uszkodzenia są ścięgna mięśni zginaczy.

Dzieląc konie i ich schorzenia według pracy w poszczególnych dyscyplinach sportu dr Maciej
Przewoźny podzielił je w następujący sposób [17]:
Konie do skoków:
● Podotrochleoza,
● Schorzenia ścięgien, szczególnie przyczepu mięśnia międzykostnego,
● Zwyrodnienia stawów kopytowych i koronowych kończyn przednich,
Konie do ujeżdżenia:
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● Zwyrodnieniowe zmiany w obrębie stawów kopytowych i koronowych kończyn
przednich,
● Choroba szpatowa,
● Zwyrodnienia mięśni,
● Zmiany kośćca okolicy lędźwi,
Kłusaki:
● Zwyrodnienia stawów koronowych i kopytowych kończyn przednich,
● Uszkodzenia ścięgien,
● Złamania szyjki kości udowej,
● Choroba szpatowa,
Konie wyścigowe:
●

Schorzenia ścięgien,

●

Uszkodzenia pęcin w kończynach przednich.
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2. Nowoczesne urządzenia do treningu i rehabilitacji koni sportowych
Rehabilitacja koni w Polsce jest dziedziną bardzo słabo rozwiniętą. Poza nielicznymi
wyjątkami nie stosuje się urządzeń do rehabilitacji koni. Wynika to wciąż ze zbyt małego
zapotrzebowania na korzystanie z takich urządzeń, a także z bardzo wysokich kosztów ich
zakupu. Większość urządzeń opisanych przeze mnie w tym rozdziale jest od wielu lat stosowana
w leczeniu i rehabilitacji ludzi. W medycynie weterynaryjnej pojawiły się one stosunkowo
niedawno.

2.1 Hydroterapia
Hydroterapia jest to jedna z metod rehabilitacji przy użyciu wody.
W hydroterapii stosuje się wiele rozmaitych zabiegów przy pomocy urządzeń np. bieżnie wodne,
spa, jacuzzi.
Zabiegi te stosuje się w przypadku takich chorób jak otwarte rany, uszkodzenia ścięgien, tkanki
łącznej, stłuczenia kości.
Podstawowe zabiegi hydroterapii są w formie masażu wodnego.
Temp. wody waha się od 2 do 4oC, zawiera sól i jest natlenowana.
Koń stojąc w takim basenie jednocześnie korzysta z solarium. Niska temperatura wody
stymuluje przepływ krwi, co przyspiesza zdrowienie uszkodzonych miejsc.
Zabieg odtwarza korzyści, jakie przynosi terapia wodą morską, ale jest bezpieczniejszy.
Dodatkową korzyścią jest rozgrzewająco - rozluźniające działanie solarium.
2.1.1 SPA
O leczniczym działaniu wody pisano już w starożytności. Grecki Hipokrates zachęcał do
korzystania z zimnych kąpieli i masaży. SPA jest to oddziaływanie zimnem na uszkodzenia.
Terapia lodem jest szeroko stosowana w lekkoatletyce przy kontuzjach sportowych. Ma bardzo
działanie przeciwzapalne – zimno redukuje reakcję zapalną powstałą w wyniku uszkodzeń
tkanki miękkiej, taką jak ból, opuchlizna. Zimno zmniejsza stany zapalne, hamuje wydzielanie
histaminy, aktywizuje neutrofile oraz wiele innych.
Tradycyjnie konie wprowadzano do zimnych strumieni lub do morza jako uzupełnienie terapii
oraz profilaktykę problemów z nogami. Woda morska, dzięki wysokiej zawartości soli działa
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przeciwzapalnie, ułatwia gojenie się ran i zapobiega urazom Obecnie standardową metodą
schładzania po intensywnym wysiłku jest polewanie nóg zimną wodą z węża.
Aby dobrze zrozumieć zasadę działania hydroterapii w końskim spa, należy przyjrzeć się w jaki
sposób

organizm

reaguje

na

traumatyczne

przeciążenia,

skaleczenia

i

stłuczenia.

W przypadku urazów tkanki miękkiej poprzez rozcięcie, rozdarcie lub stłuczenie,
organizm uwalnia enzymy i białka, które sprawiają, ze ścianki naczyń krwionośnych w pobliżu
urazu rozszerzają się i stają się bardziej przepuszczalne. Do miejsca urazu dopływa więcej krwi,
co

wpływa

na

wzrost

temperatury

przylegających

tkanek.

Trzy główne objawy zapalenia, to znaczy ból, gorączka i opuchlizna, pojawiają się w różnym
stopniu,

w

zależności

od

lokalizacji,

charakteru

oraz

powagi

urazu.

Niestety, procesy zapalne potrafią wymknąć się spod kontroli i spowolnić proces
rekonwalescencji oraz spowodować wtórne zniszczenia tkanki, co komplikuje stan pacjenta.
Ponadto, naczynia krwionośne w okolicy urazu znajdują się pod wpływem podwyższonego
ciśnienia, ze względu na nagromadzenie płynów, co spowalnia przepływ krwi i limfy.
Najbezpieczniejszym sposobem przełamania tego niszczącego cyklu wtórnego uszkodzenia
komórek i nadmiernego spuchnięcia jest spowodowanie, by system krwionośny konia sam
rozprowadził

nadmiar

płynów,

które

zgromadziły

się

w

tkankach.

Stosuje się środki przeciwzapalne, które zmniejszają opuchliznę i gorączkę oraz łagodzą ból ale
utrudniają dalszą diagnozę. Do najczęściej używanych należą: Dexafort, będący mieszaniną
różnych soli, działający do 8 dni, działający krótko Dexamethasone 0,2% i Dexasone oraz Depomedrone V, który działa przez 2 tygodnie do 1 miesiąca, w zależności od drogi podania [8].
Zastosowanie w tym celu związków sterydowych może prowadzić do zatrzymania procesu
zdrowienia. Stosowanie terapii z wykorzystaniem leków sterydowych może prowadzić także do
niepożądanych zmian chorobowych. Mogą prowadzić do obniżenia liczby leukocytów, rozpadu
limfocytów, zmniejszenia wytwarzania przeciwciał a tym samym do obniżenia odporności
organizmu,

uszkodzeń

nerek

i

kory

nadnerczy

[26,27].

Dwa naturalne sposoby rozpraszania nadmiernej ilości płynów, to zastosowanie ciepła lub
zimna. Gorąca nie stosuje się zwykle w stanach ostrych, a więc pozostaje nam zimno. Zabiegi
hydroterapii są więc z tego względu niezastąpione.
Samo urządzenie SPA nadaje się do każdej stajni. Należy je jednak odróżnić od urządzeń
do treningu koni. SPA nie używa się do trenowania tylko do zapobiegania kontuzjom i
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rehabilitacji.

Pozostałe

urządzenia

takie

jak

bieżnie

wodne,

baseny,

masażery

są

wykorzystywane w poprawie wydolności zwierząt a tym samym polepszaniu wyników
sportowych.
Wykorzystujemy je w przypadku takich schorzeń jak:
−

wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne,

−

rozwarstwienia, pęknięcia kopyt (poprawia zrastanie),

−

bardzo duże efekty w leczeniu ochwatu,

−

wszelkiego rodzaju urazy ścięgien (zerwania, naciągnięcia).

W klasycznym SPA niska temperatura i wysoka zawartość soli powodują poprawę przy
poważnych uszkodzeniach ścięgien i gojeniu się otwartych ran, infekcji skóry. Nowo
przyrośnięta tkanka może ulegać wtórnym uszkodzeniom. Zabiegi w SPA wzmacniają ją i
przyspieszają gojenie się ran poprzez:
−

obniżenie temperatury nóg. (redukuje do minimum efekt kolagenazy, uszkadzającej włókno),

−

zmniejszenie opuchlizny, pozwalając na prawidłową odbudowę włókien kolagenowych.

Jest to doskonała forma odprężenia i złagodzenia wszystkich, obolałych na skutek pracy na
różnej twardości podłożu, miejsc (rozgrzewka na podłożu bardzo miękkim, praca właściwa na
twardym np. trawie)

Fot. 5: Koń podczas zabiegu
hydroterapii w SPA. [25]

Fot. 6: Rehabilitacja za pomocą SPA. Widok
urządzenia z boku. [25]

Redukuje opuchlizny stawów wynikające z obciążania tkanek wokół ścięgien i więzadeł.
Korzystanie z urządzenia powoduje także zmniejszenie nadmiernego wydzielania mazi stawowej
(zmniejszenie powstawania opojów).
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Stosowana w czasie leczenia i rehabilitacji również wtedy, kiedy inna rehabilitacja jest
niedozwolona (naturalny ruch, praca w ręku, karuzeli, pod siodłem). Bardzo skraca czas
rekonwalescencji.
Regularnie stosowana terapia zimnem natychmiast po intensywnym treningu pozwala usuwać
wiele stresorów z tkanki, przed rozpoczęciem się procesu zapalnego. Zimno zwiększa gęstość
powierzchni kostnych, zmniejszając prawdopodobieństwo rozpoczęcia się urazów związanych z
obciążeniami kości. W przypadku starych urazów – zmniejszanie bólu.
Poniżej przedstawione fotografie przedstawiają proces gojenia się ran, przy użyciu SPA przez
okres ok. 100 dni.

Fot. 7: Ogier po urazie
kończyny, przed
zastosowaniem zabiegów.
www.equinespas.com.au

Fot. 8: Ogier po urazie
kończyny przed
zastosowaniem zabiegów.
www.equinespas.com.au
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Fot. 9: Ogier po urazie
kończyny, przed rehabilitacją.
www.equinespas.com.au

Fot. 10: Zdjęcie przedstawia
ranę po ok. miesiącu
stosowania SPA.
www.equinespas.com.au

Fot. 11: Rana po
miesiącu stosowania
terapi SPA.
www.equinespas.com.a
u

Fot. 13: Kończyna
w trakcie leczenia
przy pomocy SPA.
www.equinespas.co
m.au

Fot. 12: Rana po ok. 2
miesiącach od rozpoczęcia
terapii SPA.
www.equinespas.com.au

Fot. 14: Kończyna po
zakończonej terapi SPA.
www.equinespas.com.au
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Podobnie jak większość pozostałych urządzeń SPA jest urządzeniem w Polsce zupełnie nie
znanym. Pomimo szerokiego zastosowania w leczeniu i rehabilitacji koni nie ma go jeszcze w
kraju. Jeśli powstanie kiedyś w Polsce ośrodek rehabilitacji to takie urządzenie na pewno będzie
w nim niezastąpione.

2.1.2 Bieżnia wodna do hydroterapii
Kolejnym nowoczesnym przyrządem w rehabilitacji i treningu koni jest zapewne bieżnia
wodna. Stosowanie tego urządzenia możemy zaliczyć do kolejnego elementu hydroterapii.
Możliwości wykorzystania bieżni wodnej są ogromne.
Nadaje się do użytkowania zarówno w profesjonalnej sportowej stajni jak i ośrodku rehabilitacji.
Koń pracując w urządzeniu porusza się zanurzony do wysokości łopatek, różnymi prędkościami
stępa (od 0 do 11 km/h).
Po przeprowadzeniu szeregu badań stwierdzono, iż ta alternatywna metoda treningu jest
doskonała w celu zwiększenia kondycji, pomaga utrzymać prawidłową postawę, równowagę,
rozwój mięśni, poprawia funkcjonowanie układu krwionośnego.
Stwierdzono, że rehabilitacja na bieżni wodnej redukuje czas powrotu do zdrowia nawet o
50 – 60 %.
Maszyna taka posiada około 10 kompletnych programów treningowych. Można także taki
trening zaprogramować samodzielnie. Komputer, jaki zainstalowano w bieżni wodnej może
zapamiętać do 100 różnych programów treningowych oraz zarejestrować do 100 różnych nazw
koni.

Fot. 15: Koń w trakcie ćwiczeń na
bieżni wodnej. [25]
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2.1.3 Basen dla koni

Fot. 16: Basen dla koni. [20]
Od wielu lat badane są zalety korzystania z basenu w rehabilitacji i leczeniu człowieka.
Ogólnie wiadomo, że przy długiej rehabilitacji, po ciężkich urazach, złamaniach, zerwaniach
ścięgien jest to nieodłączny element leczenia. Rzadko zdarza się, że nie łączy się tego z
przyjemnością, odprężeniem, relaksem jaką daje możliwość korzystania z basenu. Regeneracja,
ożywienie organizmu, poprawa samopoczucia, sprawności fizycznej i przede wszystkim
przyjemność czerpiemy właśnie z pływania. W odniesieniu do koni jest podobnie.
Pływanie jest wspaniałą formą ćwiczeń, a także wspaniałą pomocą przy regeneracji oraz
rehabilitacji wielu schorzeń u koni.
Jest wiele zalet korzystania z basenu w przypadku koni. Basen między innymi:
− poprawia rozwój i funkcjonowanie psychiki,
− buduje wytrzymałość i siłę mięśniową, działaniem przypomina trening interwałowy,
− pozwala stosować doskonałe ćwiczenia bez obciążania grzbietu, kolan i innych miejsc,
− niezrównane przy rehabilitacji kończyn,
− stymuluje trening, pozwala obniżyć trwałe skutki chorób,
− wzmacnia układ sercowo- naczyniowy, poprawia krążenie,
− pomaga w rekonwalescencji, szybszym powrocie do pracy,
− możliwość zmiany intensyfikacji ćwiczeń,
− stanowi także jedną z metod treningu koni sportowych.
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Budowa basenu nie jest zbyt skomplikowana.
Stosuje się baseny w dwóch podstawowych kształtach
−

okrągłe z wysepką dla jednej z dwóch prowadzących osób,

−

proste – które umożliwiają bardzo wyrównaną pracę wszystkich mięśni .

Fot. 17: Basen prosty. [25]

Fot. 18: Basen okrągły. [34]

Obiekty tego typu posiadają gumowe maty zarówno na ziemi jak i na bocznych ścianach,
zapobiegające ślizganiu się koni.
Woda użyta do napełnienia basenu może zawierać:
−

chlor w ilości 3.0 – 10.0 ppm,
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−

sól; woda zawiera wtedy minimum sanitarne chloru w ilości 0,5-1.0 p.m., co eliminuje
negatywne reakcje oczu, płuc, skóry.

Aby woda była odpowiednio utrzymana należy zastosować oczyszczające ją pompy i filtry.
Najczęściej buduje się kryte baseny. Nie powoduje to wtedy sezonowości w użytkowaniu
urządzenia i pozwala maksymalnie wykorzystać jego zalety.
Należy także dodać, że baseny dla koni poza rehabilitacją na bardzo szeroką skalę
wykorzystywane są w treningu koni sportowych, w szczególności koni wyścigowych, gdzie
bardzo niewielka poprawa wydolności konia może przyczynić się do bardzo cennych sukcesów.
Warto więc w taki trening także inwestować.

Fot. 19: Trening konia w basenie. [20]

W obecnej chwili nie ma w Polsce ośrodka ani kliniki posiadającego tego typu
urządzenie. Na pewno wynika to z dużych kosztów wykonania takiego obiektu, ale i na razie
małego zapotrzebowania na taki sprzęt. Jednorazowe skorzystanie z takiego urządzenia w
Wielkiej Brytanii to koszt ok. 15 - 25 funtów + VAT za jednorazową sesję.
2.2 Solarium
Stosowanie solarium należy do metod fizykoterapii.
Solarium dla koni jest urządzeniem bardzo wszechstronnie użytkowym. Stosowane jest
zarówno w przypadku leczenia i rehabilitacji konia, a także ma działanie relaksujące jak i
odprężające. Solarium jest bardzo przydatne w pracy i treningu koni. Bardzo dobrze rozgrzewa
mięśnie, a także pozwala szybko osuszyć mokrego konia (wielka zaleta zimą).
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Solaria są zbudowane w bardzo różny sposób. Głównym ich składnikiem są lampy ułożone
w kilku rzędach, często z dodatkowymi lampami nad głowę. Mogą one ogrzewać konia tylko z
góry, a także w bardziej rozbudowanych urządzeniach dodane zostały dodatkowe płyty boczne
ogrzewające konia także po bokach. W Niemczech dodatkowo stosuje się suszarki. Jest to
system kilkuset otworów, które dmuchając ciepłym powietrzem osuszają konia, także w
miejscach, do których nie dociera samo solarium. Powietrze wokół konia ma wtedy ok. 34
stopnie Celsjusza, co uspokaja konia a w okolicach grzbietu i zadu temperatura podnosi się do
40 stopni.
W solariach wykorzystane są dwa typy lamp. Lampy emitujące promienie ultrafioletowe
(UV) oraz lampy wytwarzające promienie podczerwieni (IR).
W solariach zdecydowanie ważniejsze są lampy dające podczerwień (IR – Infrared).
Mają one właściwości rozgrzewające. Nowe technologie pozwoliły na stworzenie lamp
halogenowych. Są one bardziej wydajne, trwałe, wolniej się zużywają oraz szybciej zapalają.
Inną zaletą jest to, że więcej i o lepszym natężeniu światło dociera do konia, co wynika z
budowy takiej lampy. Lampy te używane w solariach mają przede wszystkim na celu ogrzanie i
osuszenie konia po treningu – myciu, głównie zimą. Lampy te mają bardzo szerokie działanie
rehabilitacyjne.

Fot. 20: Koń sportowy
korzystający z solarium. [25]

Promienie emitowane przez solarium to w 95% promienie IR, pozostałą część – 5 %
stanowią promienie UV. Lampy wytwarzające promienie UV dzielimy na kwarcowe i neonowe
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(rurkowe). Lampy rurkowe są to lampy dające większą ilość promieni UVA a mniejszą UVB,
czyli mają działanie brązujące (wykorzystywane w solariach dla ludzi) [16].
Spotyka się solaria nie posiadające lamp UV, nie są one niezbędne, mają zdecydowanie
mniejsze spektrum działania. Promienie UV są odpowiedzialne za syntezę witaminy D oraz
wzmocnienie mięśni. Do niekorzystnych efektów działania tych promieni możemy zaliczyć udar
słoneczny i raka skóry (przy zbyt częstym i intensywnym użytkowaniu). Dlatego projektując
solarium dla koni należy pamiętać o tym, aby nie stosować lamp UV w okolicach głowy.
Nowością są obecnie solaria z różnokolorowymi lampami (działanie uspokajające – niebieskie,
kolor żółty ma na celu wzmocnienie układu nerwowego, czerwony poprawia aktywność,
natomiast zielony ma działanie rozluźniające)
Całe urządzenie oczywiście jak już wyżej wspomniałam oprócz stymulowania mięśni,
rozgrzewania ich na przykład przed treningiem jest doskonałym przyrządem do rehabilitacji. Ma
bardzo szerokie działanie zarówno przy leczeniu urazów kręgosłupa (głównie urazów mięśni,
zapaleń, zakwasów), ale i wrzodów, chorób skóry.
Działanie rozgrzewające powoduje:
●
●

rozszerzenie naczyń krwionośnych przez co poprawia krążenie krwi,
zwiększa wydolność organizmu, umożliwia większy bardziej efektywny wysiłek,

●

wspomaga pracę układu pokarmowego – jelit, nerek, żołądka przyspiesza gojenie się ran,

●

poprawia samopoczucie i uspokaja konie,

●

regeneruje zmęczone mięśnie.
a także :

● poprawia odporność, zmniejsza podatność na choroby, infekcje,
● poprawia funkcjonowanie dróg oddechowych,
● poprawia ogólną kondycję organizmu.
Solarium jest często spotykanym urządzeniem w ośrodkach treningowych (także w Polsce)
i niezbędnym w ośrodkach rehabilitacji.
Przedział cenowy takich urządzeń to od 2 000 zł (w przypadku wykonania urządzenia
samodzielnie) do 15 – 20 tys. złotych, przy zakupie gotowego, profesjonalnie wykonanego
solarium.
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2.3 System masażu przy pomocy Niagara Equissage
Nie jest nowością, że wszelkiego rodzaju masaże mają bardzo szerokie spektrum
pozytywnego działania na organizm.
W wyposażeniu ośrodka rehabilitacji koni nie powinno zabraknąć odpowiedniego systemu
masażu. Od jakiegoś czasu na rynku istnieje bardzo skuteczny, niejednokrotnie sprawdzony
system masażu: Niagara Eqiussage.
Stosowanie przyrządów wchodzących w skład zestawu bardzo pozytywnie wpływa na zdrowy
organizm a także wspomaga leczenie wielu schorzeń u koni.
Przyczynia się do:
−

poprawy lokalnej cyrkulacji krwi,

−

poprawy udrożnienia układu żylnego,

−

poprawy funkcjonowania układu limfatycznego, redukuje opuchliznę oraz:
−

poprawia ruchomość stawów

−

poprawia działanie układu oddechowego

−

rozluźnia, obniża napięcie mięśni

Niagara Eqiussage składa się z pasa do ogólnego masażu ciała (Back Pad), końcówki do
masażu miejscowego (Hand Unit) oraz elastycznej nakładki stosowanej przy miejscowym
masażu kończyn (Leg and Tendon Boot).
System możemy stosować zarówno dla zdrowych koni sportowych użytkowanych we
wszystkich dyscyplinach stosując 20 minutowe terapie Back Pad po zawodach lub intensywnym
treningu. Powoduje to rozluźnienie, relaks, a także zmniejszenie produkcji kwasu mlekowego
oraz wzmocnienie mięśni i stawów.
Stosowanie Back Padu bezpośrednio przed startem stymuluje pracę mięśni, co pozwala na
szybsze rozgrzanie mięśni a zatem lepsze i efektywniejsze wyniki.
Bardzo pozytywne działanie ma Back Pad i Hand Unit przy problemach z grzbietem.
Miejscowy masaż mięśni ułożonych wzdłuż kręgosłupa, wzmacnia je i stymuluje ich pracę bez
dodatkowego obciążenia grzbietu.
Udowodniono także pozytywne działanie Niagara Equissage przy schorzeniach układu
oddechowego, poszczególnych partii mięśni, kopyt oraz bardzo wielu schorzeń kończyn jak np.:
•

obrzęki,

•

zaburzenia krążenia,

•

zapalenia stawów,
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•

bóle, uszkodzenia stawów,

•

skurcze,

•

stłuczenia,

•

urazy ścięgien.

Oczywiście stosowanie tego urządzenia może być alternatywą w masażu ręcznym. Wykonano
wiele badań potwierdzających skuteczność działania urządzeń z Niagara Equissage. Nie można
jednak zapomnieć, że przy masażu leczniczym potrzebna jest osoba wykwalifikowana,
masażysta, natomiast do masażu relaksacyjnego, lub stymulującego pracę mięśni przed czy po
treningu nie potrzeba wykwalifikowanych specjalistów.
Masażer Niagara Equissage jest kolejnym urządzeniem zupełnie nie znanym, nie
wykorzystanym na polskim rynku.
Trzeba zaznaczyć, że zakup całego zestawu jest dość sporym wydatkiem. Cena producenta za
kompletny zestaw to 2173.75 brytyjskich funtów.
2.4 Oxygen Therapy czyli terapia tlenowa
Pierwszy ośrodek zastosował terapię tlenową w rehabilitacji koni dopiero w 2000
roku. Od dziesięcioleci stosowane w terapii ludzkiej. Urządzenie do wykonywania zabiegów
składa się z komory, a ta zaś z cylindra ciśnieniowego. Podczas zabiegu do komory
wprowadzone są dwa konie. Każdy pacjent przebywa w środowisko podwyższonym ciśnieniu
(dwa razy wyższym niż atmosferyczne). W takim środowisku wzrasta natlenienie tkanki do
poziomu trzy razy większego niż norma.
Korzyści, jakie przynosi korzystanie z urządzenia do terapii tlenowej:

Fot. 21: Koń podczas terapii
tlenowej. [23]
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−

antybakteryjne działanie tlenu na niektóre beztlenowe organizmy,

−

podwyższona aktywność białych krwinek,

−

zmniejszenie obrzęku tkankowego,

−

utrzymanie poziomu natlenowania tkanki w przypadku zmniejszenia zawartości,
hemoglobiny we krwi,

−

odkładanie kolagenu,

−

poprawa gojenia ran,

−

stymuluje napinanie się naczyń włosowatych.

W ciągu pierwszego roku użytkowania, urządzenie wypróbowano w leczeniu takich chorób jak:
−

infekcje kości,

−

ochwat – zapalenie tworzywa kopytowego,

−

uszkodzenia ścięgien, więzadeł,

−

wolno gojące się rany pooperacyjne,

−

oparzenia i zaczadzenia,

−

urazy głowy,

−

urazy nerwów obwodowych,

−

zakażenia, zapalenia naczyń chłonnych,

−

chirurgiczne zabiegi,

−

odbudowa po wysiłku – odnowa biologiczna.

Urządzenie jest więc bardzo przydatne w rehabilitacji koni. Choć od lat stosowane w leczeniu
ludzi, to u zwierząt wykorzystane stosunkowo niedawno. Żaden polski ośrodek ani klinika nie
posiada na razie takiego urządzenia. Jest ono niezwykle kosztowne, co na polskie warunki może
być barierą nie do pokonania.
2.5 Karuzela

Karuzela dla koni (Horse Walker) to przyrząd o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Geneza powstania jest niezwykle prosta. Urządzenie wymyślone i stworzone zostało przez osoby
zajmujące się treningiem koni wyścigowych.
Początkowy był to mechanizm wręcz banalny zarówno w działaniu jak i użytkowaniu. Metalowa
konstrukcja napędzana dwubiegowym silnikiem, z metalowymi pałąkami, do których
przywiązywano na uwiązach maksymalnie 4 konie. Jednak takie wymuszenie ruchu było
niezwykle kontuzjogenne, czasem kończące się tragicznie dla konia i samej maszyny.
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Urządzenie to stało się niemal nieodłącznym elementem w pracy z końmi wyścigowymi. Jest
najłatwiejszym sposobem zapewnienia koniom kierowanego ruchu, pracy bez dodatkowej pracy
człowieka.
Karuzela oprócz dużych zalet w treningu koni ma też swoje zadanie w przywracaniu sprawności
fizycznej tych zwierząt.
Bardzo szybki rozwój techniki pozwolił na stworzenie urządzenia o kilku a nawet kilkunastu
programach treningowych.
Konie mogą pracować w dwóch chodach – stępie i kłusie (lub samym stępie).
Karuzela jest urządzeniem stosunkowo bezpiecznym. Nie powoduje kontuzji, uszkodzeń,
dostarcza koniom ruchu, także tym po przebytym leczeniu.
Wymyślona przede wszystkim po to, aby jednak ułatwić pracę człowiekowi i zapewnić ruch
koniom zarówno nadpobudliwym wymagającym dodatkowej uspokajającej pracy a także tym
które w rehabilitacji przebytych schorzeń muszą spacerować przez dłuższy czas.
Dodatkową zaletą jest to, że w karuzeli może pracować od 4 do 6 koni jednocześnie.
Zainstalowany system komputerowy pozwala zaprogramować optymalny zestaw treningowy
wraz ze zmianami chodów, kierunków, szybkości (w km/h) czy intensywności (relaks, trening
intensywny.
Obecnie produkuje się karuzele zadaszone, co daje możliwość wykorzystania w każdych
warunkach pogodowych oraz oświetlone i automatycznie nawilżane.
Jak już wyżej wspomniałam, maszyna może pomieścić jednocześnie do 6 koni.
Szerokość toru jazdy to jakieś 2,5 do 4 metrów. Najczęściej tory są zadaszone i solidnie
obudowane z obu stron, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy.
Kolejnym standardem jest już obecnie zastosowanie przedzielników z instalacją elektryczną.
Konie bardzo szybko uczą się utrzymywać odległość od przedzielnika.
Wyróżniamy trzy typy przedzielników (przegród):
● siatkowe na ramie,
● swobodnie poruszające się pręty (wiszące),
● kratownice.
Karuzela jest więc bardzo przydatnym urządzeniem do treningu, uspokojenia,
poprawienia wydolności fizycznej a także wspomagania rehabilitacji koni.
Każdy poważny sportowy ośrodek treningowy a także klinika takie urządzenie powinna
posiadać. W Polsce pojawia się coraz więcej ,,maszyn'' ale ze względu na dość wysokie koszty
zakupu profesjonalnej karuzeli, nadal niewiele ośrodków może sobie na taki ,,luksus'' pozwolić.
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2.6 Terapia magnetyczna i elektomagnetyczna
Terapia biofizykalna.

Już w czasach średniowiecza poznano lecznicze działanie namagnetyzowanych kamieni.
Przeszło 1000 lat później znów powrócono do leczenia tą właśnie metodą, nie umiejąc jednak jej
uzasadnić. W dzisiejszych czasach wiemy już prawie wszystko na temat działania tej jakże
skutecznej, znajdującej szerokie zastosowanie także u koni, terapii magnetycznej.
W terapii wykorzystana została reakcja każdej żywej komórki ciała (każda ma swój ładunek
elektryczny) z polem elektrycznym i innymi krążącymi ładunkami. Reakcja tych elementów
tworzy pole magnetyczne mierzalne w każdym miejscu. Gęstość linii sił pola przedstawiana jest
w jednostkach zwanych gausami lub teslami.
Fale magnetyczne przenikają przez każdy organizm, zarówno ludzki jak i zwierzęcy.
Poprzez wykorzystanie pola magnetycznego mamy możliwość zmiany ładunku elektrycznego
zmienionej patologicznie komórki (w stanach chorobowych zmienia się potencjał spoczynkowy i
czynnościowy błony komórkowej). Dla wyjaśnienia należy dodać, że poszczególne tkanki mogą
w różny sposób reagować na przenikające pole magnetyczne. Paramagnetyki – skupiają fale pola
magnetycznego i wzmacniają jego działanie, natomiast diamagnetyki osłabiają jego działanie i
rozpraszają je. Badania wykazały, że ciało konia w zasadzie jest neutralne, czyli fale pola
magnetycznego przenikają dokładnie każdą część ciała konia [14].
Terapia magnetyczna ma bardzo szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji koni.
Regeneracja każdej żywej tkanki połączona jest z poprawą jej ukrwienia.
Natomiast pole elektromagnetyczne (PE) ma bardzo ważną rolę w procesie gojenia się tkanek.
Podstawą leczniczego oddziaływania jest proces elektroporacji. Proces ten dzięki działaniu pola
magnetycznego pozwala uzyskać zwiększoną przepuszczalność błon biologicznych. Terapia
elektromagnetyczna zatem może stymulować powstawanie procesu elektroporacji. Na organizm
ma ona działanie zarówno przeciwzapalne, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych a także
uspokaja. Efekty biologiczne tej terapii to między innymi:
●

szybsze tworzenie się zrostów kostnych

●

działanie przeciwzapalne

●

zmniejszenie lub likwidacja obrzęków

●

szybsza odbudowa tkanek miękkich

●

działanie przeciwbólowe

Potwierdzono pozytywne działanie terapii w przypadku następujących schorzeń:
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● pęknięcia kości
● bukszyny
● zapalenia mięśni grzbietu
● zapalenia mięśni pośladkowych
● zapalenia mięśni obręczy barkowej
● mięśniochwatu porażennego
● zapalenia ścięgien (w przypadku uszkodzeń chirurgicznych efekt niekorzystny)
Terapie magnetyczne i elektromagnetyczne u koni stosuje się używając derek i
ochraniaczy z wszytymi wkładkami magnetycznymi (magnesami). W przypadku derek
magnetycznych siła działania pola magnetycznego jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku
pola elektromagnetycznego. Wiadome jest więc że lepsze efekty przynosi terapia
elektromagnetyczna. Różnicą między nim

jest także koszt zakupu który w przypadku tej

podstawowej wersji, tylko magnetycznej waha się między 800 – a 3500 zł, natomiast za derkę
elektromagnetyczną najwyższej klasy trzeba zapłacić ok. 35 – 40000 zł.

Fot. 22: Derka do terapii
elektromagnetycznej.
http://www.bioter.pl
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3. Nieinwazyjne metody wykorzystywane w rehabilitacji koni
Wiadomo, iż jednym z ważniejszych czynników utrzymania konia w odpowiednim
zdrowiu i kondycji jest jego odpowiednia pielęgnacja i ochrona w celu zapobiegania urazom.
Jeżeli jednak zdarzy się już jakaś kontuzja do podstawowych zabiegów zaliczamy wszelkiego
rodzaju wcierki, glinki, okłady, najczęściej chłodzące a także masaże i inne terapie nie
wymagające posiadania skomplikowanych urządzeń.
3.1 Chiropraktyka
Chiropraktyka jest metodą, oddziaływania na organizm, której celem jest przywrócenie
dobrego zdrowia poprzez delikatne, mobilizacje na kościach czaszki, kręgosłupa, miednicy, oraz
kończyn przednich i tylnych a w konsekwencji zapewnienie poprawnego funkcjonowania
systemów: nerwowego i wydzielania wewnętrznego, sterujących naturalną zdolnością organizmu
do regeneracji. Polega ona na stosowaniu kontrolowanych naciskiem sił w stosunku do stawów i
innych części ciała. Wywołuje się w ten sposób efekt leczniczy, indukując zmiany w szerokiej
strukturze stawów, mięśni, nerwach. Udowodniono, iż zaburzenia pracy stawów mają wpływ na
funkcjonowanie układu nerwowego. Chiropraktyka skupia się głównie na funkcjonowaniu
kręgosłupa. Metoda służy zarówno w celach diagnostycznych jak i rehabilitacyjnych a także
może zapobiegać problemom mięśniowo-szkieletowym u koni.
Chiropraktyka pomaga w leczeniu zaburzeń funkcji stawów. Wszelkie nieprawidłowości w
funkcjonowaniu ,,kręgowych odcinków ruchowych'' czyli funkcjonalnych jednostek kręgosłupa,
złożonych z dwóch umieszczonych obok siebie kręgów oraz tkanek między nimi, mogą
powodować wiele zaburzeń takich jak:
● odczuwanie bodźców z otoczenia,
● zmiany w biomechanice krążków międzykręgowych i stawów,
● wzrost napięcia w torebkach stawowych i więzadłach.
Natomiast do zaburzeń stawów możemy zaliczyć bardzo wiele schorzeń przede wszystkim
nadwichnięcia, do których należą między innymi.:
● wszelkiego rodzaju reakcje bólowe, obrzęki,
● często zwiększona nadwrażliwość,
● zmiany ruchomości stawu (utrata),
● skostnienia, zwapnienia, asymetrie.
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Zaburzenia biochemiczne, jakie powstają z tego powodu w organizmie mogą powodować
nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśniowego jak i szkieletowego.
Chiropraktyka jest metodą leczenia i rehabilitacji wielu schorzeń grzbietu. Powstałych w wyniku
bardzo różnych urazów, zdarzeń losowych, niewłaściwego użytkowania, pielęgnacji.
Jest metodą pomocną przy przywracaniu ruchomości stawów po zabiegach operacyjnych. Dzięki
odpowiedniemu działaniu chiropraktyka możemy likwidować niesymetryczności w budowie
ciała, bóle grzbietu, kulawizny (pojawiające się podczas pracy z jeźdźcem), nieregularności
chodów, trwałe usztywnienia, spięcia, skurcze. Ma ona także zastosowanie w konkretnych
problemach treningowych takich jak:
●

niechęć do skoków,

●

problemy ze zgięciem konia,

●

odwrotne ustawienie grzbietu (sztywność),

●

trudności z przejściami,

●

ułożenie ogona na jedną stronę ciała.

Oczywiście metoda ma tez swoje przeciwwskazania. Nie należy jest stosować w przypadku wad
wrodzonych

kręgosłupa,

złamań,

zapaleń,

infekcji,

chorób

nowotworowych

oraz

metabolicznych.
Chiropraktyka jest bardzo skuteczną i polecaną metodą leczenia wielu dysfunkcji.
Potrzeba

jednak

do

niej

doświadczonej,

wykwalifikowanej

osoby,

chiropraktyka

weterynaryjnego. Jak każdą nieumiejętnie stosowaną metodą można nią również wyrządzić
więcej szkody niż pożytku.
3.2 Masaż manualny (ręczny)

Podstawą stosowania masażu jest jego szereg zalet w odniesieniu koni. Masaż manualny
jest metodą znaną od najdawniejszych czasów i zarazem jedną z najstarszych terapii
wspomagających leczenie zarówno ludzi jak i koni.
Wskazane jest stosowanie masażu dla koni w każdym wieku, zarówno zdrowych i tych
wymagających leczenia.
Podobnie jak w przypadku masażu ludzkiego wyróżniamy kilka sposobów, według których
przeprowadzany jest masaż. Kolejność wykonywanych ruchów należy ustawić tak aby
przyniosła jak najlepszy efekt w stosunkowo krótkim czasie.
Wyróżniamy kilka typów masażu:
−

rozluźniający (relaks)
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−

utrzymujący

−

rekonwalescencyjny

−

chłodzący

−

rozgrzewający

Masaż rozluźniający jest masażem bardzo lubianym przez konie. Powoduje poprawę
samopoczucia, ogólna poprawę funkcjonowania organizmu. Bardzo dobrze działa na konie
spięte, nerwowe. Masaż utrzymujący jest wykonywany bezpośrednio po pracy. Poprzez poprawę
działania układu krwionośnego pozwala utrzymać konia w bardzo dobrej kondycji. Kolejną
odmianą masażu jest masaż rekonwalescencyjny, który pomaga przyspieszyć regenerację mięśni
po dużym wysiłku, zredukować powstawanie zakwasów, obrzęków. Masaże chłodzący i
rozgrzewający są wykonaniem bardzo zbliżone do siebie. Chłodzący stosujemy po wysiłku, jako
rozluźnienie masując poszczególnie partie mięśni, natomiast masażu rozgrzewającego będziemy
używać przed treningiem aby dodatkowo rozgrzać i usprawnić ich działanie. Do wspomagania
działania masażu możemy zaliczyć również hydroterapię, która stosowana przed masażem
znacznie poprawia jego efekty a także stretching (rozciąganie). Hydroterapia jak już w pracy
wspomniałam jest leczniczym działaniem za pomocą wody – zimniej lub ciepłej, tutaj zwykle
stosowana miejscowo.
Stosowanie terapii wodą zimną poprawia ukrwienie, łagodzi ból, zwęża naczynia włosowate,
zapobiega powstawaniu opuchlizny natomiast terapia wodą ciepłą najpierw powoduje rozgrzanie
wybranej partii ciała, rozszerzenie naczyń włosowatych, poprawiając ukrwienie, a potem działa
rozluźniająco, odprężająco dla ścięgien, więzadeł, mięśni.
Stretching natomiast polega na rozciąganiu poszczególnych partii mięśni co powoduje wzrost
elastyczności i sprężystości zarówno więzadeł, ścięgien jak i mięśni oraz torebek stawowych.
Masaż jest więc stosunkowo prostym, dostępnym dla każdego, nie wymagającym
żadnego dodatkowego wkładu finansowego sposobem utrzymania konia sportowego w
odpowiednim

stanie

zarówno

fizycznym

jak

i

psychiczny,

a

także

przy udziale

wykwalifikowanego masażysty doskonałym sposobem na poprawienie efektów leczenia i
rehabilitacji koni.
3.3 Akupunktura
Akupunktura jest metodą medycyny niekonwencjonalnej, wykorzystywaną w
diagnozowaniu, leczeniu rozmaitych schorzeń koni.. Stanowi ona jednak wspomaganie
stosowanej terapii a nie alternatywny system leczenia. Już w 2000 roku p.n.e. poznano
wyjątkowe działanie akupunktury. Od lat siedemdziesiątych istnieje międzynarodowe
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towarzystwo International Veterinary Acupuncture Society skupiające wielu lekarzy weterynarii
chcących stosować tę metodę. Akupunktura polega na stymulacji meridianów (punktów
akupunkturowych). Punkty te możemy podzielić na cztery typy [5]:
Typ 1. położone przy płytce motorycznej, czyli miejscach gdzie występuje połączenie mięśnia i
nerwu,
Typ 2. punkty w położeniu dogrzbietowym lub dobrzusznym w stosunku do linii środkowej
nerwów powierzchniowych,
Typ 3. punkty położone w miejscach gdzie rozdzielają się nerwy, nad splotami nerwowymi, i w
miejscach o dużej ilości zakończeń nerwowych,
Typ 4. położone przy łączeniach mięśni i ścięgien.
Znane są już reakcje organizmu na stosowanie akupunktury, jednak nadal nie wiadomo w jaki
sposób stymulacja meridian wywołuje te efekty.
Przyjęto, że stymulacja pobudza wydzielanie neurohormonów oraz neurotransmiterów,
działa pobudzająco na nerwy czuciowe. Udowodniono także pozytywne działanie powodujące
rozluźnienie, poprawę krążenia w chorych tkankach. Pobudza także wytwarzanie endorfin,
hormonów podwzgórza , hormonów nadnerczy.
Akupunktura jest jedną z technik stymulowania meridianów. Do technik wykorzystywanych w
leczeniu i rehabilitacji koni należą:
● elektroakupunktura,
● terapia laserowa,
● akupresura,
● akupunktura.
Akupunktura polega na wbijaniu cieniutkich srebrnych igieł w ilości od 1- 20 i na głębokość od
1 mm do 12 cm w zależności od schorzenia. Seanse trwają od 5-30 min i powtarza się je
maksymalnie osiem razy.
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Fot. 23: Akupunktura.
www.google.com

Akupunktura jest bardzo pomocna przy diagnozowaniu wielu schorzeń u koni, w szczególności
kulawizn powstających w wyniku zaburzeń pracy kręgosłupa. Ma także szerokie zastosowanie w
leczeniu wszelkiego rodzaju bólów mięśniowych oraz zwyrodnień stawów. Coraz częściej mówi
się o tym, że owa metoda przynosi zdecydowanie wyraźniejszą i bardziej długotrwałą poprawę,
niż klasyczne metody leczenia, wielu schorzeń u koni.

Rys. 1: Punkty na ciele konia wykorzystywane w akupunkturze.
www.AcupunctureProducts.com
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4. Nowoczesne technologie stosowane w wyposażeniu ośrodków sportowo-rehabilitacyjnych
dla koni

Głównym zadaniem jakie ma spełniać taki ośrodek jest kompleksowa możliwość
rehabilitacji koni po leczonych wcześniej urazach, po powrocie z kliniki jak i zapewnienie
koniom zdrowiejącym lub zupełnie zdrowym jak najdogodniejszych warunków odpoczynku i
pracy.
Urządzenia jakie kompleksowo wyposażony ośrodek powinien posiadać możemy
podzielić na dwie grupy. Takie, które będą służyły rehabilitacji oraz takie które można
wykorzystać w specjalistycznym procesie treningowym danego konia.
Do urządzeń treningowo – rehabilitacyjnych należą:
●

basen dla koni

●

solarium

●

bieżnia

●

bieżnia wodna

●

system masażu (masażery)

●

karuzela

do używanych wyłącznie w leczeniu i rehabilitacji:
●

jacuzzi, SPA

●

urządzenie do przeprowadzania terapii tlenowej

●

sprzęt do przeprowadzania terapii elektromagnetycznej

a także kryta ujeżdżalnia z odpowiednim podłożem, place zewnętrzne z drenażem i systemem
nawadniania, różnej wielkości wybiegi dla koni.

4.1 Stajnia
Podstawowym elementem składowym takiego ośrodka jest oczywiście budynek stajenny.
Standardowym rozmiarem boksu a jednocześnie minimalnym według obecnych wymogów Unii
Europejskiej jest wymiar 3,5 x 3,5 metra. W przypadku ośrodka rehabilitacji byłoby wskazane,
aby chociaż część boksów była większa, czyli ok. 3 x 4 m. Oczywiście oprócz podstawowego
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wyposażenia boksów (żłoby, poidła, lizawki solne), którego nie będę tutaj opisywać stosuje się
bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań poprawiających warunki utrzymania kontuzjowanych
koni.
Należą do nich między innymi odpowiednie podłoża w boksach, obicia ścian czy nowoczesne
systemy fasad boksowych, czy dozowniki paszy. Chciałabym się jednak skupić na tym, co
pomaga koniom w powrocie do zdrowia czyli najnowocześniejszym technologiom
wykonywania podłoży w boksach.
4.1.1 Podłoża w boksach
Dotychczas najczęściej stosowane podłogi betonowe nie spełniają już swoich zadań, są
twarde, często pod wpływem moczu śliskie i niebezpieczne, dla konia niewygodne i dające
podłoże chorobom reumatologicznym. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kostek
dębowych, które dobrze przepuszczają wilgoć, ich powierzchnia nie jest śliska. Mankamentem
jest jednak to, że przy nieodpowiednio przygotowanym podłożu powierzchnia ułożonej na
wierzchu kostki może stawać się nierówna i są mniej trwałe i zdecydowanie droższe niż podłogi
betonowe.
Kolejnym, jednym z najnowocześniejszych systemów podłogowych w stajniach i ośrodkach
rehabilitacji są podłoża Comfort Stall a także systemy Deco-Flex. Deco-Flex jest to nowoczesny
system gumowych kostek, wykładanych na korytarzach, myjkach, ścieżkach po których
poruszają się konie, całkowicie bezpieczny, antypoślizgowy, doskonały do stajni.
Charakteryzuje się tym, że wierzchnia warstwa nie posiada połączeń, jest trwała,
antypoślizgowa, a jej wnętrze wypełnia łączona krzyżowo pianka polietylenowa. Podłoże to jest
lekkie, zbudowane z zamkniętych komórek, po każdym nacisku powraca do pierwotnego
kształtu.
Jest to system podłogowy zalecany przez lekarzy weterynarii a także terapeutów. Mocowany do
ścian stajni (boksu). W dużym stopniu poprawia komfort, wygodę konia oraz zmniejsza koszty
utrzymania stajni, ponieważ konieczność ścielenia staje się tu zbędna. Jest nietoksyczny, nie
powoduje odparzeń, alergii, łatwy w utrzymaniu i dezynfekcji. Zmniejsza ryzyko powstania
urazów podczas podnoszenia się konia. Utrzymuje stałą temperaturę, dobrze izoluje od zimna i
wilgoci, co jest ważne przede wszystkim przy koniach wrażliwych z problemami
reumatologicznymi.
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Fot. 24: Najnowszy system podłogowy Comfort Stall, stosowany w boksach dla koni. [22]

Podłoże składa się z trzech elementów:
1. wyściółka, która amortyzuje i izoluje konia od podłoża w stajni. Specjalnie opracowana
pianka polietylenowa została zaakceptowana przez kliniki weterynaryjne. Ma dużą
gęstość. Jest wynalazkiem na miarę XXI wieku. Przeprowadzono wiele testów
potwierdzających wytrzymałość, symulując ucisk nóg konia,
2. nieprzemakalna warstwa stanowiąca jedną płaszczyznę bez połączeń, składająca się z
polimerowej geowłókniny, zabezpiecza wyściółkę przed końskim moczem,
3. listwy kotwiące służące do przymocowania do ścian stajni.
Korzyści wynikające ze stosowania takiego podłoża:
− absolutny komfort konia,
− stawy, ścięgna, więzadła korzystają z powierzchni powracającej do początkowego kształtu
po każdym kroku konia,
− poprawa ruchów, większa elastyczność, poprawa w funkcjonowaniu kopyt u koni
sportowych,
− zmniejszenie opuchlizny,
− dzięki antypoślizgowej powierzchni zapobiega ślizganiu się i wynikającym z tego
uszkodzeniom,
− zanika ryzyko otarć guzów biodrowych u koni,
− ułatwia podnoszenie się koni
− izoluje od zimna i wilgoci betonowych podłóg
− znacznie poprawia się jakość powietrza w stajniach, ponieważ brak łączeń zapobiega
gromadzeniu się końskiego moczu, odchodów i innych bakterii
Budynek stajni powinien być tak zaprojektowany aby znalazło się w nim miejsce na tzw.
,,myjkę'' czyli wydzielony kawałek wielkości dużego boksu. W takim pomieszczeniu
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wyłożonym glazurą, terakotą lub pomalowanym wodoodporną farbą musi znajdować się
przemyślany system służący do mycia koni. W budynku stajni powinno znaleźć się solarium
używane zarówno w przypadku koni przebywających w ośrodku na rekonwalescencji jak i w
celach regeneracyjnych oraz pielęgnacyjnych dla koni zdrowych, w pełnowymiarowym
treningu, o czym mowa w rozdziale 3 mojej pracy. Budynek stajenny powinien być połączony z
częścią rehabilitacyjną, czyli miejscem gdzie znajdują się przyrządy do rehabilitacji koni.
4.2 Kryta ujeżdżalnia
Jest to w tej chwili podstawowe wyposażenie każdego profesjonalnego ośrodka
sportowego zarówno w Polsce jak i na świecie. Pozwala pracować niezależnie od warunków
pogodowych. Jako że Polska jest krajem w umiarkowanej strefie klimatycznej, w niektórych lata
kryta ujeżdżalnia jest obiektem niezbędnym przez połowę roku. Dodatkowo dobrze
wentylowana i odpowiednio nawadniana służy także latem, w czasie największych upałów.
Konstrukcje krytej ujeżdżalni mogą być zarówno drewniane jak i stalowe, obłożone drewnem,
sklejką, blachą lub obmurowane. Te ostatnie są oczywiście najdroższe. Jeśli zakładamy, że
ośrodek posiada wszelkie możliwe udogodnienia to optymalne wymiary takiej ujeżdżalni to ok.
30 x 80 m lub więcej. Jest to wymiar, który pozwala na swobodny trening a także na
zorganizowanie halowych zawodów jeździeckich. W aspekcie budowy ośrodka rehabilitacji
interesuje nas jednak podłoże stosowane w tego typu obiektach. Jeśli mają z niego korzystać
konie kontuzjowane musi ono być niezwykle starannie przygotowane i pielęgnowane.
Dr. med. wet. Maciej Przewoźny w artykule Szymona Taranta ,,Podłoże konieczna inwestycja''
[18], podzielił podłoża na:
● twarde – sprzyjające powstawaniu kulawizn w dystalnym odcinku kończyn koni, a w
szczególności problemów ze stawami kopytowymi, stawami koronowymi czy trzeszczką
kopytową. Jest ono bardziej niekorzystne u koni skokowych, aniżeli ujeżdżeniowych.
● podłoże za miękkie sprzyja występowaniu problemów ze ścięgnami, więzadłami,
torebkami stawowymi. Dużo częściej u koni trenujących na takim podłożu dochodzi do
zapalenia lub zerwania ścięgien, przyczepów ścięgnowych, więzadłowych.
Położenie podłoża na krytej ujeżdżalni możemy podzielić na kilka etapów:
1. przygotowanie najgłębszej warstwy podłoża. Musi ona być twarda i bardzo dobrze ubita.
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2. położenie mat gumowych, które powodują że podłoże po jakimś czasie nie zrobi się
kopne, będzie się prawidłowo układać i będzie odpowiednio sprężyste.
3. wysypanie warstwy ostatecznej która przy bardzo dobrze przygotowanych poprzednich
warstwach może mieć tylko 15 cm, ale przeciętna jej grubość to ok. 20 - 30 cm.
Wierzchnia frakcja podłoża na krytej ujeżdżalni składa się najczęściej z piasku o grubości od 0,1
do 0,25 mm. Aby zachować odpowiednią sprężystość i wilgotność do piasku dodaje się kawałki
drewna, trociny, wióry lub ścinki materiału (fizeliny). Te ostatnie sprawują się najlepiej gdyż nie
podlegają procesowi ścierania i rozdrabniania, więc nie trzeba ich uzupełniać jak również nie
wymaga się przy ich stosowaniu wymieniania podłoża na nowe (jak przy pozostałych, kiedy
więcej w podłoży znajduje się drobnych frakcji organicznych niż piasku).
Jako wierzchnią warstwę można też stosować wióry gumowe, które są bardzo dobrym
rozwiązaniem na krytej ujeżdżalni. Należy jednak zwrócić uwagę, aby były to wióry nie
kruszące się (może to mieć bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie koni). Jako dodatki do frakcji
ostatecznej stosuje się rozmaite żele, ścinki z włókien naturalnych oraz sztucznych jak i szereg
innych coraz to nowych dodatków.
4.3 Ujeżdżalnie zewnętrzne

Zarówno place trawiaste jak i piaszczyste, aby spełniać swoje zadanie w
rekonwalescencji i treningu koni, podobnie jak kryta ujeżdżalnia, muszą mieć bardzo starannie
skonstruowane podłoże.
Jest ono nieco trudniejsze do wykonania gdyż musi być dodatkowo odporne na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Etapy przygotowania podłoża będą takie same jak przy budowie poszczególnych frakcji
na hali. Różnić się będą jednak techniką i składem każdej poszczególnej frakcji. Oczywiście
pierwszą czynnością będzie wybór miejsca (miejsce suche, skąd łatwo będzie odprowadzić
wodę).
Wykonanie profesjonalnego podłoża w pierwszej fazie oznacza usunięcie ok. 1 metra
naturalnych frakcji. Jako powierzchnię bazową stosuje się warstwę kamieni różnej wielkości,
które pozwalają nam w prosty sposób odprowadzić nadmiar wody. W przypadku miejsc
podmokłych należy zastosować profesjonalny drenaż z systemem melioracyjnym. Kolejną
warstwą będą maty gumowe, kostka brukowa. Ostateczna frakcja powinna zawierać piasek o
grubości 0,1 do 0,5 mm (grubszy odporniejszy na wymywanie). Ważna jest obecność frakcji

41

ilastych (ok. 8-20%),

pozwalających utrzymać optymalne uwilgotnienie. Podobnie jak na

krytych ujeżdżalniach zaleca się dodanie do ostatecznej warstwy ścinek bawełnianych lub
sztucznych. W innej wersji możemy zastosować taki układ:
−

kamienie (ew. tłuczeń),

−

drenaż,

−

warstwa zwykłego piachu (ok. 5 cm),

−

warstwa geowłókniny (dobrze przepuszczająca wodę),

−

frakcja piaszczysta, utrzymująca optymalną ilość wody np. piasek kwarcowy o
charakterystycznej białej barwie wielkość ziaren wynosi 0,1 – 2,5 mm. Jego podstawowym
składnikiem jest SiO2 czyli kwarc.

Fot. 25: mata gumowa
stosowana na placach
konkursowych
zewnętrznych. [22]
Do utrzymania podłoży w odpowiednim stanie potrzeba także odpowiedniego sprzętu. W
jego skład wchodzi system nawodnienia i sprzęt równający, ubijający podłoże (zwykle ciągnik z
podczepionym z tyłu walcem, często z wmontowaną broną).
4.4 Ogrodzenia pastwisk, wybiegów dla koni
Dotychczas popularnie stosowane ogrodzenia metalowe lub drewniane nie spełniają
standardów niezawodności i bezpieczeństwa stosowanych przy ogradzaniu placów do jazdy czy
padoków dla sportowych bądź kontuzjowanych koni. Ogrodzenia muszą być na tyle bezpieczne,
aby zminimalizować ryzyko powstania nowych urazów lub odnowienia poprzednich.
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Najbardziej trwałe są na pewno płoty metalowe, ale mogą powodować także powstanie wielu
kontuzji na przykład w przypadku kopnięcia czy nieudanej próby przeskoczenia takiego płotu.
Ogrodzenia drewniane, choć dużo tańsze, są zdecydowanie mniej trwałe w stosunku do
metalowych. Pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych po kilku latach nadają się
do wymiany. Inną negatywną stroną korzystania z takich ogrodzeń jest fakt, iż konie szczególnie
na padokach piaszczystych w wyniku braku rozrywki, przegryzają je. W ogradzaniu pastwisk dla
koni wykorzystuje się także ogrodzenia elektryczne, łatwe do zmontowania jednak są one
nietrwałe i nie każdy koń je respektuje.
Optymalnym rozwiązaniem, niestety na razie mało znanym w Polsce i dosyć kosztownym jest
zastosowanie płotów wykonanych z tworzywa sztucznego. Są one odporne na warunki
pogodowe, szybkie i łatwe w montażu, nie wymagają konserwacji (odmalowywania) a także
nadają się do ogradzania zarówno placów do jazdy jak i wybiegów dla koni. Są stosunkowo
lekkie, mają pusty profil, dość grube. Ogrodzenia te wykonane z HDPE (niskociśnieniowego
polietylenu) o wysokiej gęstości, który jest trwały, mocny, nie zawiera związków chloru ani
arsenu (nie zatruwa wobec tego gleby). Jest niełamliwy, nie odpryskuje, nie kruszy się (nie
powoduje urazów), nie niszczy się pod wpływem odchodów zwierzęcych. Jest to obecnie
najtrwalszy typ ogrodzeń stosowany przy ogradzaniu wybiegów i placów do treningu koni

Fot. 26: Najnowocześniejsze na
rynku ogrodzenie z tworzywa
sztucznego. [22]

Fot. 27: Ośrodek z doskonale
zaprojektowanym systemem
ogrodzeń z tworzywa sztucznego.
[22]
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Podsumowanie
Podsumowując, rehabilitacja koni jest dziedziną bardzo rozwiniętą na świecie. Postęp
techniki doprowadził do tego, że wszystkie metody rehabilitacji u ludzi możemy wykorzystać w
przypadku koni. Nowoczesne metody, urządzenia są więc już niezastąpione. Znacznie skracają
czas rekonwalescencji, minimalizują pracę człowieka i dają bardzo wyraźne efekty. Na świecie
w bardzo szybkim tempie rozwija się rehabilitacja koni. Powstaje coraz więcej nowych, jeszcze
bardziej nowoczesnych ośrodków, które oferują coraz szerszy zakres usług. Im bardziej
popularny jest sport jeździecki, tym cenniejszy staje się szybki powrót do zdrowia konia. Jeżeli
warto jest inwestować w profesjonalny trening, warto również zadbać o profilaktykę i
odpowiednie leczenie.
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5. Zdjęcia i ryciny

Fot. 28: Terapia tlenowa. [31] Fot. 29: Koń w trakcie terapii Fot. 30: Urządzenie do
tlenowej. [22]
przeprowadzania terapii
tlenowej. [22]

Fot. 32: Podłoże z wierzchnią warstwą
piasku kwarcowego. Uruchomiony
system nawilżania. http://www.largosa.com.pl

Fot. 31: Stajnia boksowa. http://www.gostar.pl

Fot. 33: Karuzela wodna.
http://www.belebro.com

Fot. 34: Karuzela wodna widok z góry.
http://www.belebro.com
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Fot. 35: Koń podczas pracy na bieżni
wodnej. [24]

Fot. 36: Koń na bieżni wodnej. [24]

Fot. 38: Masaż przy użyciu Niagara
Equissage Back Pad.
http://us.niagaraequissage.com

Fot. 37: Nowoczesna kryta ujeżdżalnia.
http://www.largo-sa.com.pl

Fot. 40: Przykład karuzeli z krytym torem
jazdy. http://www.belebro.com

Fot. 39: Przykład karuzeli krytej z pełnym
dachem. http://www.belebro.com
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Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW.
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